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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia banyak ditemukan beraneka ragam buah – buahan. Terdapat 22 jenis buah 

yang dapat dipanen setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, produksi 

buah pada tahun 2015 sebagian besar meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah 

satu jenis buah yang produksinya meningkat adalah buah sirsak. Produksi buah sirsak 

meningkat sebesar 11,17% yaitu dari 53.068 ton menjadi 58.994 ton. Buah sirsak ini 

cukup digemari masyarakat karena memiliki rasa manis asam yang khas. Sebagian besar 

masyarakat suka mengonsumsi buah sirsak dalam bentuk segar maupun dalam bentuk 

jus buah. Namun buah sirsak matang hanya dapat bertahan 2 – 3 hari (Bastanta dkk, 

2017) sehingga diperlukan pengolahan yang tepat agar buah sirsak matang tidak cepat 

membusuk dan terbuang begitu saja. Ditinjau dari hal tersebut maka dalam penelitian 

ini buah sirsak akan diolah menjadi produk selai dengan daya simpan yang lebih lama 

dan nilai jual yang lebih tinggi.  

 

Salah satu bentuk olahan buah yang sering dijumpai adalah selai oles. Selai oles 

merupakan salah satu produk olahan buah segar yang dikonsumsi sebagai pelengkap 

roti. Namun saat ini selai oles dianggap kurang praktis dalam penyajiannya sehingga 

dimodifikasi menjadi selai lembaran. Produk selai lembaran ini mulai dikembangkan di 

Indonesia namun dalam pembuatannya lebih terfokus pada optimasi pengeringan 

(Ramadhan & Trilaksani, 2017). Selain itu dalam pembuatan selai lembaran perlu 

diperhatikan jenis buahnya. Tidak semua buah mudah untuk diolah menjadi selai 

lembaran karena masing – masing buah mengandung pektin dan asam yang berbeda – 

beda. Keberhasilan pembuatan selai itu sendiri tidak lepas dari adanya pembentukan gel 

yang merupakan perananan komponen gula, asam dan pektin (Ikhwal, 2014). Buah 

sirsak (Annona muricata Linn) berpotensi untuk diolah menjadi selai karena secara 

alami buah sirsak matang mengandung 2,54% sukrosa (Rukmana & Oesman, 2001), 

0,91% pektin (Budiman et al., 2017) dan mengandung total asam 0,91% (Orsi et al., 

2012). 
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Karakteristik selai buah lembaran yang diinginkan yaitu struktur selai yang kenyal 

namun kokoh. Berbeda dengan selai oles yang memiliki sifat masih dapat mengalir, 

selai lembaran ini memiliki bentuk yang tetap dan tidak cair. Pembentukan gel pada 

selai lembaran sangat berkontribusi pada tekstur yang diharapkan. Salah satu cara untuk 

membentuk gel dalam suatu bahan pangan yaitu dengan penambahan hidrokoloid. 

Senyawa hidrokoloid memiliki kemampuan untuk memodifikasi reologi bahan pangan 

sehingga dapat meningkatkan karakteristik sensorinya (Saha & Bhattacharya, 2010). 

Salah satu gelling agent pada produk pangan adalah gelatin. Gelatin merupakan protein 

fungsional yang memiliki kemampuan untuk membentuk gel transparan pada kondisi 

tertentu (Rachmania et al., 2013). Gelatin memiliki sifat yang unik karena dapat 

meleleh dimulut atau pada suhu 25 - 35°C (Imeson, 2010). Penambahan gelatin pada 

selai lembaran juga dapat membuat selai kaya akan nutrisi. Berbeda dengan selai lain 

yang hanya mengandung karbohidrat tinggi, selai dengan gelatin ini mengandung 

protein didalamnya sehingga nilai nutrisi menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini buah 

sirsak diolah menjadi selai lembaran dengan penambahan gelatin pada konsentrasi yang 

berbeda yaitu 0,6%; 0,8%; 1,0%. Karakteristik fisik diuji melalui ketebalan, tekstur dan 

warnanya, karakteristik kimia diuji melalui nilai pH, kadar air dan aktivitas airnya dan 

karakteristik sensori dinilai berdasarkan atribut warna, kelengketan, kekenyalan dan 

rasa pada selai lembaran sirsak tersebut.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Selai lembaran 

Selai lembaran atau jam leather berbeda dengan fruit leather. Fruit leather adalah 

produk manisan kering lembaran yang terbuat dari daging buah (Winarti et al., 2015). 

Sementara itu selai lembaran adalah produk semi solid yang merupakan pengembangan 

dari selai oles menjadi selai yang lebih kompak, plastis dan tidak lengket (Tarigan et al., 

2015). Penggunaan produk selai lembaran sangat praktis sehingga menjadi alternatif 

pemakaian selai oles pada roti. Pada pembuatan selai diperlukan 3 komponen utama 

dalam pembentukan gel yaitu gula, pektin dan asam. Selain itu pada produk selai 

lembaran diperlukan penambahan hidrokoloid untuk memperbaiki tekstur sehingga  

produk yang dihasilkan kokoh, kenyal, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kaku 

(Ikhwal P, 2014).  
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Proses pembuatan selai buah pada umumnya meliputi pencucian, pengupasan, 

pemotongan, penimbangan, penambahan gula pasir, pemanasan dan pengemasan. 

Proses pemanasan perlu diperhatikan, jika terlalu lama maka selai yang terbentuk akan 

bertekstur keras, namun pemanasan yang terlalu singkat menyebabkan selai menjadi 

encer (Astawan & Astawan, 1991). Pektin menghasilkan tekstur gel yang lembut dan 

dapat memiliki kemampuan melepas perisa dengan baik. Gelatinisasi pektin sangat 

cepat pada larutan dingin dan dengan penambahan asam. Penggunaan pektin dalam 

pembentukan gel yaitu 0,5-4% (Astuti et al., 2016). Pada pembuatan selai juga dapat 

ditambahkan larutan asam (asam sitrat, asam tartarat dan asam malat) untuk 

mempercepat pembentukan gel pada selai. Akan tetapi penambahan asam yang terlalu 

banyak tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan seneresis yaitu keluarnya air pada 

selai, sementara penambahan asam yang terlalu sedikit dapat menyebabkan gel pada 

selai menjadi pecah (Astawan & Astawan, 1991). 

 

1.2.2. Sirsak 

Tanaman sirsak merupakan komoditas pertanian yang dapat tumbuh di daerah tropis, 

beriklim lembap, dengan letak 1000 m diatas permukaan laut (Fachruddin, 1997). 

Beberapa jenis buah sirsak yang ada di Indonesia yaitu sirsak biasa, sirsak ratu, sirsak 

bali dan sirsak manalika. Sirsak biasa memiliki daging buah dengan kadar air tinggi, 

tekstur tidak bertepung dan rasanya asam manis. Buah ini banyak digunakan untuk 

membuat sari buah, campuran es krim, dodol, jam dan jelly. Sirsak ratu memiliki daging 

buah yang bertepung, cenderung kering dan memiliki rasa yang manis. Buah ini 

biasanya dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi minuman. Sirsak bali banyak 

ditemukan di daerah Bali. Daging buahnya memiliki rasa manis dengan ukuran buah 

200-300 g/ buah. Seperti sirsak ratu, sirsak ini biasanya dikonsumsi secara langsung 

atau diolah menjadi minuman. Sirsak mandalika mirip dengan sirsak biasa dan sirsak 

ratu namun duri pada bagian kulitnya lebih jarang (Rukmana & Oesman, 2001).
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Buah sirsak dapat dipanen setelah berumur 4 – 5 tahun setelah biji ditanam. Umumnya 

siap untuk dipetik setelah 75 hari dari keluarnya bunga (Haryato, 1998). Klasifikasi 

tanaman sirsak dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyldonae 

Ordo : Ranunculales 

Famili : Annonaceae 

Genus : Annona 

Spesies : Annona muricata Linn  

(Megawati, 2014) 

 

Gambar 1. Buah sirsak (Annona muricata Linn) 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Ciri – ciri buah sirsak yang sudah matang yaitu ukuran buah mencapai ukuran 

maksimalnya (tergantung varietas), kulit buah sirsak menjadi hijau kekuning – kuningan 

atau hijau muda, duri pada kulit buah menjadi renggang, tangkai buah mengering dan 

berwarna kuning. Rasa buah yang manis asam membuat buah ini disukai oleh 

masyarakat. Pada buah sirsak yang sudah matang didalamnya memiliki kandungan 

sukrosa 2,54% (Rukmana & Oesman, 2001). Total gula pada buah sirsak matang (°brix) 

berkisar 12,18 – 14,40 tergantung pada varietasnya (Orsi et al., 2012). Rasa asam pada 

buah sirsak merupakan kontribusi dari asam organik non volatil seperti asam malat, 

asam sitrat dan asam isositrat. Pada sirsak juga terkandung pektin sebesar 0,91% 
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(Budiman et al., 2017). Buah ini memiliki banyak kandungan gizi lain sehingga banyak 

diolah menjadi produk pelengkap gizi, produk makanan/minuman kesehatan dan 

komponen obat tradisional.  Berikut adalah kandungan gizi pada buah sirsak (Rukmana 

& Oesman, 2001): 

 

Tabel 1. Kandungan gizi dalam 100 gram buah sirsak 

No  Kandungan gizi Proporsi 

1. Kalori 65,00 kal 

2. Protein 1,00 g 

3. Lemak 0,30 g 

4. Karbohidrat  16,30 g 

5. Kalsium 14,00 mg 

6. Fosfor 27,00 mg 

7. Zat besi 0,60 mg 

8. Vitamin A 10,00 SI 

9. Vitamin B1 0,07 mg 

10. Vitamin C 20,00 mg 

11. Air 81,70 g 

12. Bagian edible 68,00% 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes Republik Indonesia, 1981. 

 

1.2.3. Gula  

Gula berkontribusi memberikan rasa manis pada produk makanan. Selain itu dalam 

konsentrasi yang tinggi gula dapat berperan sebagai pengawet. Dengan kadar minimum 

40%, gula dapat mengikat air secara efektif sehingga aktivitas air akan menurun 

(Estiasih & Ahmadi, 2009). Gula dapat memperbaiki rasa serta tekstur pada produk 

olahan buah seperti produk selai, jeli, marmalades. Jika komponen gula bersama dengan 

asam dan pektin dipanaskan akan terjadi pembentukan gel (P, Lubis, & Ginting, 2014). 

Gel yang terbentuk akan mempengaruhi tekstur selai. Pada pembuatan selai, keberadaan 

gula akan mengganggu keseimbangan pektin dan air. Hal ini disebabkan karena gula 

merupakan agen pendehidrasi dimana gula akan menyerap air yang berada disekitar 

pektin. Gugus hidroksil gula berikatan dengan molekul air membentuk hidrat yang 

stabil, sehingga air akan terperangkap pada matriks gel pektin (Gardjito & Sari, 2006).

Gula yang digunakan pada pembuatan selai lembaran ini yaitu gula pasir yang 

merupakan sukrosa. Pemilihan jenis gula sangat penting karena biasanya gula 

digunakan dalam presentase yang tinggi. Penggunaan sukrosa cocok untuk digunakan 
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karena dapat mencegah terjadinya kristalisasi (Winarno, 2004). Gula yang memiliki 

kecenderungan tinggi untuk mengkristal seperti dekstrosa murni (glukosa) tidak cocok 

digunakan karena dapat terjadi rekristalisasi (Javanmard & Endan, 2010). 

 

1.2.4. Gelatin  

Gelatin merupakan salah satu contoh senyawa hidrokoloid non polisakarida yang 

berperan sebagai penstabil dan pengental. Secara umum senyawa hidrokoloid digunakan 

sebanyak ≤ 2% pada bahan pangan (Estiasih & Ahmadi, 2009). Gelatin terdiri atas 18 

asam amino yang berikatan bersama pada rantai polipeptida. Asam amino yang 

menyusun gelatin antara lain glisin, prolin dan hidroksipolin (Djagny et al., 2001). 

Asam amino berikatan dengan ikatan peptida, dimana rangkaian gelatin biasanya Gly – 

X – Y, umumnya X adalah gugus prolin dan Y gugus hidroksiprolin (Imeson, 1999). 

Gelatin merupakan hasil hidrolisis kolagen (Rachmania et al., 2013). Gelatin ini 

diperoleh dari pelarutan dengan panas pada pH basa/asam dan hidrolisis parsial dari 

kolagen kulit hewan, tulang dan tendon. Gelatin tipe A merupakan hasil ekstraksi 

dengan larutan asam, sementara gelatin tipe B merupakan hasil ekstraksi dengan larutan 

basa (Djagny et al., 2001). Bahan baku yang digunakan pada proses ekstraksi dengan 

asam berasal dari tulang dan kulit babi, sementara pada ekstraksi basa bahan baku yang 

digunakan berasal dari tulang dan kulit jangat sapi (Miskah et al., 2010).  

 

Dalam dunia pangan, gelatin banyak digunakan sebagai pengental, pengikat air, 

pembentuk gel, penjernih dan pengemulsi (Astuti et al., 2016). Sifat gelatin mudah larut 

dalam air panas dan saat didinginkan akan membentuk gel. Gelatin akan membentuk gel 

pada suhu 48,9°C dan larut pada suhu 71,1°C. Sifat reversible dari gelatin sangat khas 

yaitu bentuk gelatin dapat berubah dari sol ke gel (Miskah et al., 2010; Rachmania, et 

al., 2013). Pada mekanisme gelasi gelatin, molekul – molekul gelatin akan menjadi satu 

dan membentuk kristalit. Setelah itu terbentuk struktur jaringan 3 dimensi yang 

bercabang (Djagny et al., 2001). Jaringan ini mampu menahan/ memerangkap gula, air 

dan solut sehingga fluida sol berubah menjadi padatan yang elastis (gel) (Estiasih & 

Ahmadi, 2009). 
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Sifat gel gelatin bergantung pada kecepatan pendinginan sol gelatin dan derajat 

keasaman. Pendinginan lambat (slow cooling) memungkinkan pembentukan gel yang 

lebih baik, sedangkan derajat keasaman dapat memperpanjang setting time dan 

mengurangi resiko penurunan suhu yang dapat membuat gel mencair (Djagny et al., 

2001). Setting point ditentukan saat gelasi mulai terjadi. Setting point pada gelatin 

komersial mulai terjadi pada suhu 20 - 29°C (Imeson, 2010). 

 

 

Gambar 2. Struktur kimia gelatin 

(Sumber : Imeson, 1999) 

 

1.2.5. Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan salah satu jenis asam organik lemah memiliki sifat larut dalam 

air, memberi rasa asam, dan merupakan senyawa non-toksik. Asam sitrat yang 

digunakan dalam pembuatan selai yaitu berbentuk kristal bening dan tidak berbau 

(Rosyida & Sulandari, 2014). Penambahan asam pada selai membantu membentuk sifat 

koloidal sehingga selai lembaran memiliki bentuk yang lebih baik (Ramadhan & 

Trilaksani, 2017). Asam sitrat juga dapat mengikat logam sehingga dapat menstabilkan 

warna makanan. Selain itu penambahan asam sitrat pada bahan pangan dapat 

mengurangi reaksi oksidasi selama pengeringan, dimana reaksi oksidasi dapat 

menyebabkan kerusakan terhadap warna dan aroma produk (Swanson, 2003). 

 

Glycine Proline Y Hydroxyproline Glycine X 
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1.2.6. Cabinet dryer 

Pengeringan merupakan aplikasi panas dibawah kondisi yang terkontrol untuk 

menghilangkan sebagian air yang terkandung dalam makanan dengan cara evaporasi. 

Tujuan dari dehidrasi/pengeringan ini adalah untuk memperpanjang umur simpan 

dengan mengurangi aktivitas air. Faktor yang mempengaruhi kecepatan pengeringan 

makanan adalah kondisi proses, komponen bahan, dan alat pengering (Fellows, 2000).  

 

Alat pengering ini umumnya digunakan untuk pengembangan produk baru sebelum 

diproduksi skala besar (Estiasih & Ahmadi, 2009). Udara panas yang dikeluarkan 

memiliki kecepatan 0,5 – 5m/a pada tiap tray. Pemanas tambahan ditempatkan pada atas 

atau sepanjang bagian tray untuk meningkatkan laju pengeringan. Alat ini digunakan 

dengan skala produksi kecil yaitu 1-20 ton/hari dengan biaya pemeliharaan yang rendah 

dan fleksibel untuk digunakan berbagai jenis bahan makanan (Fellows, 2000).  

 

Cabinet dryer / cabinet drying merupakan alat pengeringan bahan dengan sistem batch. 

Pengeringan pada alat ini dilakukan pada suhu yang konstan dan kelembapan udara 

dapat mengalami penurunan (Estiasih & Ahmadi, 2009). Panas yang digunakan untuk 

pengeringan berasal dari udara panas/ gas inert yang sudah dipanaskan sebelumnya 

secara langsung. Alat pengering ini memiliki 3 bagian utama yaitu sumber energi 

(listrik), blower / kipas dan ruang kabinet pengering. Letak sumber energi berada di 

belakang pengering sehingga terhubung langsung dengan kabinet pengering. Lalu letak 

kipas berada di tengah – tengah ruang kabinet pengering. Kipas berperan dalam 

sirkulasi udara panas agar pengeringan berjalan efektif dan efisien . Selama pengeringan 

berlangsung, kipas dapat menjaga pemerataan suhu dalam ruang kabinet pengering. 

Sementara itu tray berongga pada kabinet berfungsi untuk menjaga efektifitas sirkulasi 

uap panas (Olufemi et al., 2014) 
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Gambar 3. Cabinet dryer 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fisik, kimia dan 

sensori pada selai lembaran sirsak dengan penambahan konsentrasi gelatin yang 

berbeda. 

 

  


